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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

(26/2017) 

Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) 

 (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) 

 

Съгласно Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно 

ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове1, 

консултативна работна група, съставена от представители на правните служби на 

Европейския парламент, Съвета и Комисията, разглежда всяко предложение за 

кодификация, представено от Комисията. 

Към настоящото съобщение за членовете на ЕП е приложено становището на 

консултативната работна група относно гореспоменатото предложение. 

Комисията по правни въпроси ще изкаже своето принципно становище по този текст на 

своето заседание на 7 септември 2017 г. 

Приложение 

                                                 
1 ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2. 
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КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА 

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ 

Брюксел, 24 юли 2017 г. 

СТАНОВИЩЕ 

 НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

  СЪВЕТА 

  КОМИСИЯТА 

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) 

COM(2016)0864 final/2 of 23.2.2017 – 2016/0380(COD) 

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-

структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-

специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 

правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое 

заседание на 6 юни 2017 г. за разглеждане на горепосоченото предложение, внесено от 

Комисията. 

 

На това заседание1, след като разгледа предложението за директива на Европейския 

парламент и на Съвета за преработване на Директива 2009/72/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар 

на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО, консултативната работна 

група заключи единодушно, че следните елементи е следвало да се отбележат със 

сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на промените по същество: 

 

- в съображение 2 заличаването на думите „и по-интензивна трансгранична търговия, 

за да се постигне повишаване на ефективността“; 

– в съображение 37 заличаването на първите три изречения от съображение 50 от 

Директива 2009/72/ЕО, което гласи „Необходимо е изискванията за обществена услуга, 

включително по отношение на универсалната услуга, и общите минимални 

стандарти, които произтичат от тях, да бъдат още по-строги, за да се гарантира 

на всички потребители, и по-специално на уязвимите потребители, възможността да 

извличат ползи от конкуренцията и от справедливите цени. Изискванията за 

обществени услуги следва да се определят на национално равнище, като се вземат 

предвид националните особености; правото на Общността, следва обаче да се спазва 

                                                 
1 Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, 

който е език на оригинала за разглеждания текст. 
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от държавите членки. Гражданите на Съюза и когато държавите членки сметнат 

за подходящо – малките предприятия следва да имат възможността да се ползват 

от задължения за обществени услуги, по-специално по отношение на сигурност на 

доставките и разумни цени.“; 

– в член 1 заличаването на думата: „интегрирането“; 

– в член 9, параграф 5 заличаването на позоваването на член 8 от Директива 

2009/72/ЕО; 

– в член 10, параграф 2, буква ж) заличаването на текста „ползват се от прозрачни, 

опростени и евтини процедури за разрешаване на техни жалби. По-специално, всички 

потребители имат право на добро качество на услугите и обработка на жалби от 

своя доставчик на електроенергийни услуги. Тези извънсъдебни процедури за уреждане 

на спорове дават възможност споровете да се решават справедливо и в кратки 

срокове, за предпочитане в срок до три месеца, и предвиждат, ако това е обосновано, 

система на възстановяване на суми и/или компенсации.“; 

– след текста на член 18 заличаването на целия текст на член 3, параграф 10 от 

Директива 2009/72/ЕО; 

– след текста на член 25 заличаването на целия текст на член 3, параграф 16 от 

Директива 2009/72/ЕО; 

– в член 26 заличаването на думите „осигуряват наличието на независим механизъм, 

като например омбудсман по въпросите на енергетиката или орган на 

потребителите, за осигуряване ефикасно обработване на жалби и извънсъдебно 

уреждане на спорове.“; 

– в член 27, параграф 2 замяната на думите „отварянето на пазара“ с думите 

„свободния избор на доставчик“; 

– в член 28, параграф 1 заличаването на прилагателното „крайните“ пред думата 

„клиенти“; 

– в член 38, параграф 2, буква а) заличаването на думите: „резервна мощност“: 

– в член 47, параграф 3 добавянето на началните думи „Вертикално интегрираното 

предприятие и неговите“; 

– в член 59, параграф 4, уводен текст добавянето на думите „и 3“; 

– в член 61, параграф 2, буква г) добавянето на думите „и насоки“; 

– в член 66, параграф 1 замяната на досегашните думи „може да кандидатстват за 

дерогации от съответните разпоредби на глави IV, V и VI, както и членове 4, 6, 7 и 

8.глави IV, VI, VII и VIII, както и от глава III, в случаи на изолирани микросистеми, 

доколкото става въпрос за преустройство, осъвременяване и разширяване на 

съществуваща мощност, които дерогации може да бъдат предоставени от 

Комисията“ с формулировката „може да кандидатстват за дерогации от 

съответните разпоредби на глави IV, V и VI, както и членове 4, 6, 7 и 8“; 

– в точка 4, буква а) от приложение II добавянето на думите „(на национално равнище, 

т.е. в държавата членка, в която е сключен договорът за доставка, а също и на 

равнището на доставящото предприятие, ако доставчикът работи в няколко 

държави членки)“; 

– в точка 4, алинея втора от приложение II позоваването на буква б) на първата алинея 

от същата точка; 

– в точка 3 от приложение III замяната на думата „потребителите“ с думите 

„крайните клиенти“. 

 

Следователно разглеждането на предложението позволи на консултативната работна 

група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по 
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същество, освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по 

отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с 

въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена 

кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество. 

 

 

 

 

Ф. ДРЕКСЛЕР   Х. ЛЕГАЛ   Л. РОМЕРО РЕКЕНА 

Юрисконсулт   Юрисконсулт   Генерален директор 


